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CANDIDATOS CONVOCADOS PARA MATRÍCULA 

 

                 Candidato Nota final Classificação                  Orientador 

Carolina de Souza Moreira 9,85 1º lugar Tarcísio Lima Filho 

Klinger Vinicius de Almeida 9,75 2º lugar Luciano José Quintão Teixeira 

Vinicus Serafim Coelho 7,58 3º lugar Pollyanna Ibrahim Silva 
Após as matrículas, se houver vagas remanescentes e disponibilidade de orientação, candidatos suplentes poderão ser 
convocados. 

 

INFORMAÇÕES 
• BOLSA: 

 Há previsão/expectativa de 2 bolsas para contemplar os candidatos que solicitaram bolsa. O 
quantitativo exato e data de implementação depende de informações que estamos aguardando 
das agências de fomento CAPES e FAPES. 

 
• MATRÍCULA: 

 A matrícula será realizada de forma remota. No período de matrícula, o candidato deverá 
enviar e-mail para o PCTA (pctaufes@yahoo.com.br ) requerendo sua matrícula, tendo como 
anexo a documentação exigida para matrícula; 

 Período de matrícula:  01 e 02 de junho de 2021; 
 Obs: No momento da matrícula o candidato já tem de ter colado grau na graduação, caso 

contrário dá conflito no sistema no futuro.  
 

• DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA: 
 Plano de estudo preenchido e assinado. O formulário do plano está disponível na página do 

Programa; 
 Requerimento de matrícula preenchido e assinado. O formulário do requerimento está 

disponível na página do Programa. O candidato poderá entrar em contato com seu orientador 
para auxiliá-lo no preenchimento do plano de estudo e requerimento de matrícula; 

 Cópia autenticada de documentos pessoais (CPF, RG e título de eleitor); 
 Comprovante de residência; 
 Cópia autenticada do diploma de graduação ou da declaração de colação de grau; 
 Uma foto 3x4; 
 Se tiver conta em Banco (Nome do Banco e Local, Conta, Agência); 
 Comprovação de liberação das atividades profissionais (para o (a) candidato(a) que irá manter 

vínculo empregatício durante o curso – não candidato a bolsa). 
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• AULAS: 
 Início das aulas:  21 de junho de 2021; 

 As aulas do período letivo 2021/1.2 serão realizadas de forma remota (não 
presencial)    devido a pandemia COVID – 19. 

 

Alegre – ES, 21 de maio de 2021.  

Prof. Dr. Luciano José Quintão Teixeira 
- Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos - 
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